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Lakatos Demeter és a csángó magyarok

Lakatos Demeter

Moldvában, a Román Népköztársaság e titokzatos tartományában 1971. novein
ber 19-én élte meg hatvanadik születésnapját Lakatos Demeter, a csángó magya
rok költője.

Szabófalván született 1911. november 19-én. Apja kovács volt, aki rnesterségét
kiválóari értette, mégis szegényember maradt; iskolába sohasem járt, egyedül ta
nult otthon. Az első világháború katonájaként halt meg Erdélyben. A három ár
vával szegénységben maradt hadiözvegy édesanya napszámmal kereste a mínden
napi kenyeret, majd gyermekeit is munkára küldte a gazdagokhoz. Lakatos De
meter szülőfalujában négy elemi osztályt, Román városában három kovács-lakatos
inas osztályt járt olyan iskolákban, ahol nem anyanyelvén tanítottak. Mégis, tehet
sége alapján az iskolai színdarabokban a főszerepet ő játszotta, és már akkor pró
bálkozott román versek írásával. Az iskolák nem sokra tanították meg. Az élet
iskolájának kellett mindent pótolnia. Megtanulta a sotőrséget, végigszáguldozta az
országot, hogy lássa annak minden szépségét, Majd színész, sőt színígazgató lett, ab
társulatával, vándorszínészként járta az országot, írta a színdarabokat és azokban
maga is játszott. Ostorozta a politikusokat, a papokat, megmondta mindig az igaz
ságot, amiér-t többször bartönt is ült. A színészkedés után ismét sofőr lett, majd
boltot nyitott, de ez a próbálkozása sem volt sikeres. Ebben az időben kísérelte
meg az iskolában tanult román ortográfiával leírni a csángó magyar szavakat, sőt

azon a nyelven verset írni. Erről a próbálkozásáról öntudattal írja: "... de már
csángóul en írtam a leg elsu verset a világond". Az első vers Kolozsvárott a Ke
leti Újság 1935. november 15-i számában jelent meg "Latiatuc feleim zumtuchel"
címen. 194!l-ban Románban egy cséplőgép-gyárba ment, majd ugyanott a vajgyár
művezetőjévé nevezte ki a minisztérium, néhány év óta a román csőgyárdolgozója.

Amikor a versírás gondolata Lakatos Demeterben lelki szükségkérit jelentke
zett, egyetlen természeti jelenség, például a Ievélhullás megpillantása is versírásra
késztette. A hulló levél, szép zöld színét vesztve, fakultan hull aki, s hullásában
is hirt hoz: a jeges tél érkezésének biztos hírét .... az ember haja is megfakul,
megszűrkül az idő múltával, és ő maga is kihull az élők közül. akár a levél ...

El jot a tel
Hual a szel
Faiuban iar
Eeer ut mar
Szanak isz ju
Bejoquat tu.

Hu/nap meghint
A taoasz hint
Viragakat
Szip napakat
Menyorszag fuld
Det minden zuld

El ja a nyar
Szeretum var
Buzak ernek
Szip kuverek
Van aratasz
Es csukalasz

Napak menek
Szuluk ernek
Es usz meghint
B01'val obrint
Levellehul
Meg szarigul

Z ember mit var
Det jon a nyar
U minek el
Mu nyar vagy tel
Veszibe al
Varia halai

(Ez a világ alapatía)
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Amikor írásait olvassuk, látnunk kell, hogya csángó magyar szavaknak nem
magyar helyesírással ad képet, hanem azzal a román ortográfiával, amit a már
említett néhány elemi iskolai osztályban tanult. A szöveg leírása éppen úgy ké
szül, miként a "Halotti beszéd", vagy az "Omagyar Mária siralom" szövegeí ké
szültek. Azokalt sem magyar helyesirással írták, hanem latin ortográfiával. Lakatos
Demeter nyelve igen régi magyar nyelv, mentes az iskolától, a nyelvújítástól és
a tanultak hatásától. Olyan, mint a Tatros partján 1466-ban másolt biblia-fordítást;'
melyet "Müncheni kódex" néven ismerünk, vagy mínt az "Érdi kódex" nyelve.
Csüri Bálint mondotta, hogy amikor csángó magyar beszédet hall, "mintha kó
dexet olvasna". Lakatos Demeter írásában tehát a központozást ne keressük, se a
vesszös magánhangzókat; ne lepődjünk meg, ha a "j" betű helyett "i"-t látunk,
a "k" betű helyén "c"-t, a "ty" helyén "cs"-t, ha a magánhangzókat egy-két száj
nyílással zártabbnak találjuk. O nem iskolák "poeta doctus"-a, hanem népének
olyan költője, akit az élet szükségképpen képzett költővé. Rímre csángó magyar
népe ballada- és népdal-anyagának rímtelensége tanította, rítmusmtntát szíve do
bogása kínált, és az egyéb költésze ti kellékeket az ottani körűlmények nehézségei
tálalták.

Életörömteljes valójából. minden porcikájából vidámság, pogocsa-tréfa árad
(pogocsa régi magyar szó ' Már a Schlágfi-szójegyzékben írva áll : joeosus = po
gocsás), és annak ellenére, hogy ifjú életében a zord paraszti élet keserű, árva
kenyerét ette a bojároknál, borsón térdelve is szépet álmodott.

Mikor szolga mivoltjára emlékezik, megverseli ruházatát, életrendjét, melyet
senkinek se kíván.

Haram bereb agutan
Szokcor riutam haz után
Nem uit ingem tancvaz meny
Mig tobcor nem uit mit edny

Nem ult bocskor labamra
Sem szoknya a hatamra
Szaru nem iart labamra
Mencsan kazuk: hatamra

Kazdagnal szolga ultam
Szighinsiget mindig tultam
Nem gusztaltam soha mizet
Nem ult mire igyak vizet

Kcszeru napakat eltem
Arnikamtul isz teltem
Bezeg rosz szolganak ledny
Tule vari minden nap edny

"Szoknya" szava a székelyföldi szokmány megfelelője. gyapjúból készült férfi ka
bátot jelent, mely úgy van szabva, hogy gombolás nélkül is födi a testet; "szaru"
szava csizmát, "mencsan kazuk" mente kezsókot jelent. Írásaiban a megszernélye
sítés, a meseí korlátlanság, a csodás elem gyakori. Átszellemülten hallgatja, mí
kor "tűz nélkül forr a bor", s nehéz körülményei között az idő lassú múlásán tű

nődve szól :
Nagyon várom s ha tudnám
Z üdüt hátról taszítnám.

Verseiben megszólalnak a madarak, lepkék, virágok, állatok. Lovával mint értel
mes társsal beszélget:

Ghere kedves luam meny
Viz harmatas tuvet edny
Patakbul triss vizet nelny.

A munkától verítékesen, feltürkőzötten szemléli a drága tájat, a tájban a ga
bonás mezőt, a mezőben a gabonát, annak vetésétől a szárba szökkenésig s onnan
a maghullásig ; csodálja a virágos réten a rét virágját. melynek színpompáját a
csángó magyar nők hímzett ingeihez hasonlítja; elámul a kék csillagos égen s a
csillagokat, mírrthogy olyan szépek, "gereblyével szeretné Ieszedni" s kedvesére
rakni, hogy a lányok között legszebb legyen. Tanítja, hogy "szülőföldje mindenkinek
szent dolog", s e tanítást élve éli. Szülőfaluját úgy szeretí, hogy nem csupán
hazája, hanem az egész világ születésí helyének, a föld közepének teszi meg,
amikor ezt írja:
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Szeret folyedzsik oldalán
Másikan a Moldova

Itt anadzs uua küldike
Itt a csángók országa.

A költő szülőfaluja, Szabófalva a csángó magyar irodalomból jól ismert. A
csángó magyar nagyfalu Román városától északnyugatra. 9 km-nyire fekszik a
Szeret és a Moldova fOilyók között. Szabófalva a XIV. század harmadik negyedé
ben alakult Moldvai Vajdaság létrejötte előtt már megvan. tehát lakói ott ősíogla

lóként kezdik el életüket. Az irodalomban öt másik csángó magyar faluval - Ta
másfalva, Lökösfalva, Dsidafalva, Kickófalva és Domafalva - együtt jelenik meg,
azoknak központjaként. A moldvai vajda l606-ban a "Secul"-i ortodox barátoknak
ajándékozza [obbágyfaluként, Amikor a moldvaí katolrkus csángó magyarak lelki
vezetésének ügye a "Hitterjesztés Kongregációjának" (Propaganda de Fide) ke
zébe került, nem kaptak nyelvükbeli papot, hanem olasz, lengyel, bulgár stb. mísz
szionáriusokat, akikkel beszélni sem tudtak ... Hiába könyörgött a szabófalvi ma-

- gyal' nép a legalacsonyabb fórumtóI a legmagasaobig magyar papért. nem adtak
neki. Sok misszionáríus nem állott hivatása magaslatán, sőt rossz erkölcsű életével
inkább rontotta, mínt segitette a szabófalví csángó magyar nép lelki ügyét. 1671
ben így írnak: ,,r.lIü Szabo Falui keresztienek az eöt Falkival edgüt alazatosan es
teöredelmes szűbeől akarjuk Nagisagtoknak es Szentsegteknek niomorusagos ele
túnkeot je'lenteni.

Mü nekünk az mü eletünk hasonlo az oktalan barmokhoz, kik soha az Istent
diczjrrri nem tudjiak, hanem czíak az oktalansaghban elnek... az mel1j Misszionaríus
Baratokot az Szent Gülekezet ide küldöt... nem viselik magokot az mint az Re
gula kevanna, hanem reszegesek ... melj minden embernek, de mü nekünk mágia
roknak legh inkab nagí botrankozasunkra vagion ..."

Hírt adott Rómának az anyanyelvű paphiányról Zöld Péter jelentése alapján
Batthyaní Lajos erdélyi püspök is, mégsem kaphattak a szabófalvi csángó
magyárok papot. A múlt században több magyar tudós kereste fel Szabófalvát:
Jcrney János, Munkácsí Bernát, Szarvas Gábor, Rubinyi Mózes, a német Weigand
professzor, századunk elején pedig Wichmann György finn egyetemi tanár töl
Hitt több hónapot ott és szedte össze nagyszerű szótárának, a német nyelven meg
jelent csángó magyar szótárnak nyelvi anyagát. Onnan származik Rab Mihály püs
pök, akinek szülőí csak csángó magyar nyelven tudtak, neki is anyanyelve volt
a szabófalvi csángó magyar, mégis püspökke válása után nemhogy nem beszélte,
hanern tiltotta, hogy egyházmegyéje templomaiban magyarul beszéljenek. A leg
nagyobb és egykor leggazdagabb csángó magyar községben, Szabóralván szá zadunk
harmincas éveitől e sorok írója, majd Balla Péter, Lükő Gábor, Jagarnas János,
Szabó T. Attila, Kallós Zoltán, Újvári Lajos és többen mások is megfordultak,
akik mindannyian tanúi a Lakatos Demeter nyelve élő életének.

A csángó magyarokról, kfk Moldvában élnek

Romániának az a része, melyet a Pruth folyó és a Keleti-Kárpátok fog közre,
délen pedig a Milkov folyócska határol, Moldva. A moldvai vajdaság a régi Kun
ország területén létesült Nagy Lajos király idejében, magyar hűbérként a XIV.
század harmadik negyedében. A vajdaság megalakulfisával egy időbe esik az
lU63-ban kezdődő kun-magyar szomszédság-viszony megszűnése is. E szomszédság
viszony ideje alatt háborúk zajlottak a két nép között, és Róma a keresztény Ma
gyarország segítségével térítette katolikus hitre a pogány kun népet. A háborús
kapcsolatok jogán és vallási ténykedések révén jut jelentős számú magyar Mold
vába a kun-magyar kapcsolatok, szomszédság-viszony idején, és ősfoglalóként meg
.ülva nevezi meg a táj hegyeit vizeit és képezi a ma is élő moldvaí csángó ma
gyarság magvát.

(Szent László három háborúban veri tönkre a kun hadsereget: l071-ben Ker
lés-Cserhalomnál, lü85-ben Bökönynél. lü9l-ben Pogányosnál. Viszont Kálmán ma
gyar király orosz hercegnek segítő seregét az ellenlábas orosz hercegnek segítő kun
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csapat veri szét 1099-ben. A kunok feldúlják a Barcaságot. Ellenük, a határvéc1elem
céljára, II. Endre magyar királI\}' betelepít! a Teuton német lovagrendet Herman de
Salza vezetésével. Telephelyük a Kárpátok mindkét lejtője a Szeret folyóig. A te
lepítés 121l-ben történik. A lovagok visszaélnek a kívábtságokka'l és ezért II. Endre
fiával, IV. Béla herceggel ki űzeti a lovagrendet. A lovagok által tizenöt éven át
kiépített vfdelmi vonatra, mely a kiűzés révén üressé vált, nyilvánvalóan magya
rokat telepített. Ez a határvédő magyar csoport a moldvai csángó magyárok első

csapata.
Magyarországról a kunok közé induló dominikánus mísszíonáríusok olyan ered

ménnyel működtek, hogy a kunok negyedik legfőbb embere, Borz Membrok népé
vel együtt kereszténnyé lett és a magyar prímástól püspököt kért népe számára,
majd meghívta, hogy a prímás keresztesie meg őt és népét A magyar prímás pá
pai legátusként jelent meg Milkov városkában 1227-ben, a veszprémi és pécsi püs
pökök kíséretében, a kunok püspökévé szeritelte Todorikat és míntegy 20 OOO kunt
ő maga keresztelt meg. A keresztapai tisztet IV. Béla herceg látta el magyar csa
pat élén, és ugyanakkor fogadta a kun nép meghódolását is. Ez a püspökszente
Iésí, keresztelési, hódolati alkalom vitte a magyarság második, jelerutős csoportját
Moldvába a moldvai csángó magyárok őseiként.)

A kunok Magyarországra való telepedésével (1238) és a tatárjárás bekövetke
zésével meggyérült moldvai területen a román nép tett szert vezető szerepre az
idők folyamán, és a magyarságot nemsokára számban is meghaladta.

Az első moldvai vajdák udvarában a vezető szerepet betöltő tisztviselők mégis
magyárok. Magyar marad a földművesség is végig a történelem folyamán. Vallá
sában is változatlan marad Moldva magyarsága. Lelkivezetője az esztergomi prí
más alatt működő "milkovi püspökség", 1227 évi megszervezésétől Bakócz Tamás
1520-ban kelt rnegszüntető íntézkedéséig. Ebben az időközben további három kato
Iikus püspökség létesül, nyilvánvalóan a magyar szükségleteknek megfelelően:

137l-ben a Szeretí, 14l0-ben a Moldvabányai és a XVI. század legelején a Bákói.
Moldva magyar lakosságát a történelem folyamán újabb magyar rétegek fris

-sítik fel: a Magyarországból kiüldözött husziták (1458-150'1 között) ; ezek alapítják
Hus városát, vallásuk alapítójáról nevezve el városukat, Ugyancsak ők másolják
a magyar bibltát a Tatros folyó partján levő Tatros városában (1466), mely
"Müncheni Kódex" néven ismeretes az irodalomban. Báthori István erdélyi vajda
.kegyetlenkedései, a sorozatos tatárbetöresek (1242, 1284, 1285, 1345, 1346, 1529,
1553, 1661, 1690, 1694), Mária Terézia székely-gyilkolása miatt, bűnvizsgálata elől,

-és a sok háború következményeként is vándoroltak át Magyarország területéről

magyárok Moldovába, mely egészben vagy részben fölváltva magyar, lengyel, török,
osztrák, orosz fennhatóság alá kerül ...

A magyarság vallásának zavartalan gyakorlása idején katedrálisok, szép
templomok épültek: Szeret, Moldvabánya, Bákó, Jasí városaiban, Szucsavában,
Kotnáron, Szabófalván, Tatroson, Forrófalván, Klézsén, Somoskán, Barladban , Ga
lacon és sok más helységben. A változó hovátartozás míatt a lelkigondozás kérdése
nehézségekbe ütközött. A dominikánusokat a ferencesek rendje segítette, majd a
világi papság jutott szóhoz a püspökségek révén. A moldvaí magyarság ference
sekre eső részét a rend konventualista ága, a mlnoriták gondozták. de tudunk egy
iriőszakról (1531-1572), amikor e munkát a ferencesek obszerváns - szigorúbb
szabályok szerint élő - ága végezte. A házak vezetőit, gvardianjait és szerzeteseit
Csíksomlyó küldötte. Ennek az időszaknak végére esik T'habuk Mihály szegedi szár
mazású pap működése, melyről Vaszari Györgynek, a kamenici püspök magyar tit
kárának az apostoli nunciushoz küldöut jelentéséből (1571. augusztus 20.) értesü
lünk. A jelentésből kiolvasható, hogy 'I'habuk, a lelkes szónok Tatros város és
környékén, valamint Románváros és környékén kétezernél több huszitát térített
vissza a katolikus egyház kebelébe. A visszatérítettek megtartására 12 segítő pap
társat kér és kap.

Róma a pogányok megtérítése és a nem katolikus vallású országokban élő ka
tolikus hívek lelkigondozására Propaganda de Fide néven egy szervet hívott életre
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1622-ben, és így a Moldvában élő katolikus magyar hívek lelki irányitása is hatás
körébe került. A moldvai kacolikus magyar hívek így kerültek olasz, bulgár, bos
nyák, lengyel mísszíonáríusok vezetése alá, és századokon át hiába könyörögtek
magyar papért, kinél legalább gyónásukat elvégezhetnék.

1904-ben Moldva állampolgársággal rendelkező állandó magyar lakossága
50 OOO-60 OOO lélek. Ez a lakosság teljes egészében katolíkus vallású, földműves

réteg. Két csoportra osztható: a csángókéra és a székelyekérc. A csángók a Szeret
folyó mindkét partján, Paskán-Ploszkucén hosszában, a Beszterce és Moldva folyók
völgyeiben helyezkednek el. A Román megveieket északi, a Bákó megveieket déli
csángóknak hívjuk. A szeretvölgyí csángó magyar központokból falvakat telepítet
tek Putna, Tekucs, Vaslui, Falcs és Jasi magyékbe. Birtokirataikból kiderül, hogy
azok a községck, ahol ma csángó magyarole élnek, ősidők ("din ved") óta meg
vannak. A székelyek a Tatros folyó és mellékvizeínek partjain laknak.

A moldvaí csángó magyarokról Moldva legelső hivatalos, nyomtatott népszám
lálási kötetében ezt olvashatjuk: "a magyarok, kiket c s á n g ó k n a k neveznek,
Bákó-Román-Tekucs stb. megyékben laknak. Husz János eretnekségére tért ma
gyarok ezek (a történészek szerínt), kik Moldvában telepedtek le. Mind földművesek

és mind katolikusok... Moldva összes lakóinak lélekszáma l 463 927, ebből 37 809
magyar anyanyelvű. 55285 nyugati és protestáns vallású." Románia 1905 évi hi
vatalos népszámlálása idején a kérdésről így írnak: "... Mint néprajzi érdekes
séget megemlíthetnők azt a nehány ezernyi magyar eredetű csángót és székelyt,
akik az idők folyamán tökéletesenelveszítették hovátartozásuk tudatát, és mint
román állampolgárok élnek Moldva kőzepén, Bákó, Román és Fa1cs megyékben ...
A katolikusok és protestánsok száma 90 972. Az említett népszámlálási adatokból
kitűnik, hogy Moldva magyarsága az egész népesség 50/o-át teszik ki. Mínthogy az
újabb népszámlálási kötetekből hiányzik az anyanyelvi, vagy származási adatsor,
némelyikben a vallás szerinti adat katolikusai adják meg a csángó magyárok S7..á

mát. Magam, amikor személyesen megkerestem a moldvaí magyarságat a lakó
helyén és egyházi emberek segítségével számbavettern őket, számukat 120 OOO főre

tehettem. Ez a számbavétel a harmincas években történt. Azóta mintegy 15 OOO ka
tolikus magyar Magyarországra telepedett. Mégis, az azóta elmúlt négy évtized ki
pótolta számukat annyira, hogy ma is annyian lehetnek, A közöttük végzett nép
rajzí kutatás, népdalgyűjtés arról győzött meg, hogy az akkor még csaknem
100%-ban írástudatlan csángó magyar nép régi kultúrát mentett át szájhagyo
mány révén.

A moídvaí csángó magyárok életéről az 1622-ben életre hívott Propaganda de
Fide római levéltárában található hivatalos jelentések tömege. Ezekből míntegy
harmincat a Diplomatarium Italicum I-IV. kötete tartalmaz, rnelyet a "Scoala
Romana di Roma" adott ki 1925 és 1938 között. Bandulovits Márk 1646-ban kelt
jelentése Codex Bandirtus néven került kiadásra a Román Akadémia gondozásá
ban a falvak részletes leírásával és ezernél több családnév rögzítésével. A Diplo
matarium Italicum négy kötetében míntogy 28 jelentés van, melvet római, illetve
Rómából küldött misszionáriusok, egyházmegyéjüket látogató püspökök küldenck
megbízójuknak. Lükő Gábor kilenc forrás adatainak alapján 488 helységet sorol
fel, ahol az idők folyamán magyárok voltak, vagy vannak. Szabó T. Attila, a
kolozsvári egyetem magyar professzora több népnyelv-gyűjtő utat tett tudós tár
saival együtt Moldvába, és a nyelvi atlasz számára gyűjtött anyagót 85 olyan te
lepülésen jegyezték össze, ahol a csangóság még magyarul beszél.

Ezeknek a csángó magyaroknak ajkáról hozta e sarok írója az első csángó
magyar népdalokat, közöttük olyanokat, amelyeknek szövegét 100 évvel korábban
Petrás Incze János klézsei plébános jegyezte fel, ajkukról hozott magyar dallamot
Veress Sándor, Balla Péter, Lükő Gábor századunk harmincas éveiben, majd a
negyvenes évek végén, az ötvenes évek elején Jagamas János és Faragó József
adtak ki moldvai csángó magyar népdalokat és balladákat Bukarestben. A Kallós
Zoltán gyűjtÖJtte Balladák könyvének, amelyhez előszót Szabó T. Attila írt, 250
balladája közül 150 Moldvából való.
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Es a világ alapatia
E1Ií a világ állapotja

El jot a tel
El jött a tél

Hual a szel
Hóval a szél

Faluban iar
Faluban jár

Eeer ut mar
Fehér út már

Szanak isz ju
Szánnak is jó

Befogyat tu
Befagyott tó

Hulnap meghint
Holnap megint

A tavasz hint
A tavasz hint

Viragakat
Virágokat

Szip napakat
Szép napokat

Menyorszag fuld
Menyország föld

Det minden zuld
Mel't minden zöld

El jo a nyar
Eljő a nyár

Szeretum var
Szeretőm vár

Buzak ernek
Búzák érnek

Szip kuverek
Szép kövérek

Van aratasz
Van aratás

Es csukalasz
És csókolás

Napak menek
Napok mennek

Szu luk ernek
Szőlők érnek

Ineh
Éneh

Es usz meghint
És ősz megint

Borval obrint
Borral öblit

Levellehul
Levél lehull

Meg szarigul
Megsárgul

Zember mU var
Embe1" mit. vár

Det jon a nyar
Ha jön a nyár

U minek el
Ő minek él

Mu nyar vagy tel
Ma nyár, vagy tér

Veszibe al
Vesztibe áll

Varia halaI.
Várja halál.

Harom bereb agutan
Három veréb ág után

Szokcor riutam haz utan
Sokszor ríttam ház után

Nem ult ingem tancvaz meny
Nem volt ingem tánchoz menni

Mig tobcor nem ult mit edny
Még többször nem volt mit enni.

Nem ult bocskor labamra
Nem volt bocskor lábamra

Sem szoknya a hatamra
Sem szakmány a hátamra

Szaru nem iart labamra
Sarú nem járt lábamra

Mencsan kazuk hatamra:
Mente kazsó k hátamra

Kazdagnal szolga uUam
Gazdagnál szolga voltam

Szighinsiget mindig tultam
Szegénységet mindig toltam

Keszeru napokat eltem
Keser'Ű napokat éltem

Arnikamtul isz feltem
Arnyékomtól is féltem

Bezeg rosz szolganak ledny
Bezzeg rossz szolgának lenni

Tule vari minden nap edny
Tőle várj mindennap enni.
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